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นําประเทศสูองคความรู
เจริญล้ําสูทองถิ่นและสากล

วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่มีความรู ทักษะ และประสบการณทางการเกษตร
2) เพื่ อผลิต บัณฑิ ตใหมีความสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาการทางการเกษตร วิทยาการ
ทางดานวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร เพื่อการศึกษา คนควา วิจัยและประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง สังคม และชุมชนทองถิ่น
3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม และจริยธรรม ตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางรูคุณคา
และยั่งยืน
4) เพื่อสรางคานิยมที่ดีทางดานการเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักและภูมิใจในการประกอบ
อาชีพเกษตรอยางมีจรรยาบรรณ และเห็นคุณคาของอาชีพเกษตรกร
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษา
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4 กลุมวิชาชีพ
3. หมวดเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
2500114
2500115
2500116

4000116
4000117

1500109
3561105
3592202
4011309
4021116
4031107
4111104

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ
1500108

หนวยกิต

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4000115

12

2.1) กลุมวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐศาสตรการเกษตร
Agricultural Economics
ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
หลักสถิติ
Principles of Statistics
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3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
94 หนวยกิต
24 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
3(2-3)
3(3-0)

หนา 2

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

12 หนวยกิต

4021107

เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-2)
Fundamental of Organic Chemistry
4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Biochemistry
*4031301 สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
4032401 พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
4032601 จุลชีววิทยา
3(2-3)
Microbiology
* วิชา 4031301 สัตววิทยา เรียนเปนพื้นฐานวิชา 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว นักศึกษาที่เลือก
รายวิชาที่เนนทางดานสัตว ตองเรียนวิชานีเ้ ปนพื้นฐาน หนวยกิตจะเพิ่มจาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต
2.3) วิชาเฉพาะดาน
51 หนวยกิต
2.3.1) บังคับเรียน
22 หนวยกิต
5001102 หลักพืชศาสตร
3(2-2)
Principles of Plant Science
5003302 ผลผลิตเกษตรเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(2-2)
Agriculture Product for International Trade
5004902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
3(3-0)
Special Problems in Agriculture
5004202 วิธีวิจัยทางการเกษตร
3(2-2)
Research Methodology in Agriculture
5004904 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3)
Seminar in Agriculture
5011101 ปฐพีวิทยา
3(2-2)
Soil Science
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-2)
Principles of Animal Science
5121101 งานชางเกษตร
3(2-2)
Farm Mechanics
2.3.2) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
Geographic Information System
4051301 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
Agricultural Meteorology
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29 หนวยกิต
3(2-2)
2(2-0)

หนา 3

5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information System in Agriculture
5001304 บอนไซและการจัดสวนถาด
Bonsai and Dish Garden
5002108 เกษตรยั่งยืน
Sustainable Agriculture
5002203 การสํารวจสภาวะทองถิ่นเพื่อสรางงานอาชีพเกษตร
Community Studies for Innovation of Agricultural Occupation
5003102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulating Chemicals
5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology
5003108 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
Agricultural Biotechnology
5004106 การปรับปรุงพันธุพืช
Crops Improvement
5004107 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช
Seed Technology
5004201 การประกวดผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Product Contest
5004501 กฎหมายการเกษตร
Agricultural Law
5013201 ความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility
5013602 การจัดการดินและน้ํา
Soil and Water Management
5021502 พืชไรเศรษฐกิจ
Economic Field Crops
5022506 พืชพลังงานทดแทน
Substituting Crops
5022603 อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว
Feeds and Forage Crops
5032202 การผลิตผัก
Vegetable Production
5032303 การผลิตไมดอกไมประดับ
Floriculture and Ornamental Plants Production
5033206 การผลิตเห็ด
Mushroom Production
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3(3-0)
3(1-4)
3(2-2)
3(1-3)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 4

5033302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม
Orchid Culture
5033404 การผลิตไมผล
Fruit Production
5033504 หลักการขยายพันธุพืช
Principles of Plant Propagation
5033505 การจัดสวนและตกแตงสถานที่
Landscape Gardening
5034102 สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
Medicinal Plants and Spices
5034501 การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย
Packaging and Marketing
5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture
5041102 การผลิตสัตวปก
Poultry Production
5041201 การผลิตสัตวเล็ก
Small Animal Production
5041301 การผลิตสัตวใหญ
Livestock Production
5042104 การผลิตไกเนื้อ
Broiler Production
5042105 การผลิตไกไข
Layer Production
5042201 การผลิตสุกร
Swine Production
5042301 การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
5042303 การผลิตกระบือ
Buffalo Production
5042304 การผลิตโคนม
Dairy Production
5042401 โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
5042504 การผสมเทียม
Artificial Insemination
5043105 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
Incubation and hatchery Management
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2(1-3)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 5

5043401 โภชนศาสตรสัตวปก
Poultry Nutrition
5043402 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
Monogastric Nutrition
5043404 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Nutrition
5043503 การจัดการของเสียจากสัตว
Animal Waste Management
5043507 การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
Integration of Livestock Enterprises
5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
Feed Analysis
5044403 สารพิษในอาหารสัตว
Feed Toxicity
5044407 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
Meat and Meat Products
5044408 น้ํานมและผลิตภัณฑนม
Milk and Milk Products
5044409 ไขและเนื้อไก
Egg and Chicken Meat
5044501 การปรับปรุงพันธุสัตว
Animal Breeding
5051104 โรคและสุขาภิบาลสัตวเลี้ยง
Diseases and Sanitation of Domestic Animals
5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
Animal Anatomy and Physiology
5061106 หลักการประมง
Principles of Fisheries
5062201 การเพาะพันธุปลา
Fish Breeding
5063204 การเลี้ยงปลาน้ําจืด
Fresh Water Fish Raising
5072402 หลักการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตผลเกษตร
Principles of Agricultural Products Preservation and Processing
5082101 การปองกันและกําจัดศัตรูพืช
Plant Pests and Crop Protection
5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Conservation of Forest Resources
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-3)
3(2-2)
2(1-2)

หนา 6

5121202 เครื่องจักรกลการเกษตร
Farm Machinery
5122501 การกอสรางในฟารม
Farm Structures
5122504 การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร
Plane Surveying for Agriculture
5133104 หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
2.4) กลุมวิชาชีพ
2.4.1) เลือกเรียน 1 รายวิชาตอไปนี้
5003801

5003807

5004801
5004807

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
7 หนวยกิต
1 หรือ 2 หนวยกิต

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Internship in Agriculture
หมายเหตุ
- เมื่อเลือกเรียนรายวิชานี้จะตองเรียนวิชาตอไป คือ 5004801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 5(450)
การเตรียมฝกสหกิจศึกษาดานการเกษตร
1(45)
Preparation of Co-operative Education in Agriculture
หมายเหตุ
- เมื่อเลือกเรียนรายวิชานี้จะตองเรียนวิชาตอไป คือ 5004807 สหกิจ
ศึกษาดานการเกษตร 6(540)
2.4.2) เลือกเรียน 1 รายวิชาตอไปนี้
5 หรือ 6 หนวยกิต
การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร
5 (450)
Professional Internship in Agriculture
สหกิจศึกษาดานการเกษตร
6 (540)
Co-operative Education in Agriculture

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

วิชาในหมวดเลือกเสรีใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเรียนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 7

คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Interpretation
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยาง
ถูกตองและเหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความ
สําคั ญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ การวิเคราะห การ
วิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขี ย นอย างมี มารยาทและมีคุณ ภาพ การนํา เสนอผลการศึ กษา
คนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
Oral communication skills and listening comprehension
skills to gain confidence and fluency in interpersonal and
presentational communication. Basic study skills: reading,
writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.

1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรม
กั บ ภาษาที่ มีต อกั น อิ ทธิ พลของวัฒ นธรรมที่ มีต อวิ วัฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาใน
กลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรม
อยางมีศิลปะ

2500113

2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดาน
ศาสนา ดานสังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต
ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ความรั บ ผิ ด ชอบต อหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรั บ รู สุ น ทรี ย ภาพในความงามของธรรมชาติ การสร า งสรรค ง าน
ศิลปกรรมของมนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น
การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการแสดงออกเชิ ง
สร างสรรค งานศิ ลปกรรมแต ล ะแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและ
การสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดาน
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะห
ประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความ
รวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Law in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวล
กฎหมายแพง และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พระราชบั ญญั ติ ย าเสพติดใหโ ทษ พระราชบัญญัติทะเบีย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพั นธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ย น
แปลงที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ
ป ญ หาสุ ข ภาพ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค พฤติ ก รรมสุ ข ภาพทางเพศ ป ญ หา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ
ทางธรรมชาติ ที่มี ผ ลกระทบต อสุ ขภาวะ การตระหนั กรู เท าทั น การอนุ รัก ษ
พลั งงานและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แบบแผนการดําเนิน ชีวิตแบบองคร วมใน
ชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลย
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ภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาชีวิตเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
การเสริ ม สร า งทั ก ษะพั ฒ นาการคิ ด และการตั ด สิ น ใจตามหลั ก การ
แนวคิดแบบตาง ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิด
เชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา
โดยเน น การบู ร ณาการ คิ ด แบบองค ร วม และการคิ ด เพื่ อ แก ป ญ หาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเทคโนโลยี กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา
ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อ สาร เปรี ย บเที ย บข อ ดี ข อ เสี ย ของ
เทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

3(3-0)

3(3-0)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาแกน
4011309 ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวยและการวัด ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะตาง
ๆ แรงและกฎการเคลื่ อนที่ของนิวตัน งาน กําลังพลังงาน กฎการอนุรักษของพลังงานและ
โมเมนตัม เสียงและการไดยิน สมบัติของสสาร ปรากฏการณทางความรอนและอุณหพลศาสตร
ประจุไฟฟา สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา
กฎของโอหม ไฟฟา
กระแสสลับ คลื่นแมเ หล็กไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ โครงสรางอะตอมและ
สเปกตรั ม กั มมั น ตภาพรั งสีและการประยุกตใช โดยจัดใหมีการปฏิบัติการที่ส อดคลองกับ
เนื้อหาตามความเหมาะสม
4021116 เคมีทั่วไป
3(2-2)
General Chemistry
โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเตทีฟ และแท
รนสิชัน สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Biology
สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต การจํ า แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต กํ า เนิ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต วิ วั ฒ นาการ พั น ธุ ก รรมสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สภาพแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
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1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce to
improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn
English through their own motivation to use the language. Discussion of ideas from
texts and highlight of presentation techniques included.
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main
ideas and specific information. Reading sources from newspapers, brochures,
advertisements, itineraries and the internet including writing practices in job
application letters and resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
3561105 การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการ
ที่ดี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาด
ยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการ
ผลิต และการปฏิบัติการ การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชวง
การผลิต นโยบาย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจที่
เกี่ยวของ การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาดและราคา
ผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตร
ทางการคาระหวางประเทศและการผลิต
4111104 หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณนา หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ คาคาดหมาย การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน
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2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4021107 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-2)
Fundamental of Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเรียกชื่อสมบัติ
กายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรมาติกและ
สารประกอบอิ นทรี ย ที่ มี หมู ฟ งก ชั่ นชนิ ดต าง ๆ เช น เฮไลด แอลกอฮอล อี เธอร แอลดี ไฮด
คี โ ตน กรดคาร บ อกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ อ ะมี น และสารประกอบโมเลกุ ล ใหญ เช น โปรตี น
คาร โ บไฮเดรท ไขมั น เป น ต น (ปฏิ บั ติ การเนื้ อหาข างต น ) สํ าหรั บผู ที่ ได เรี ย น วท.บ. เคมี
ตองเรียนเนื้อหาเคมีอินทรียเปนพื้นฐานในการศึกษาอื่นตอไป
4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 4021101 เคมีทั่วไป 1
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่และบทบาทของเซลลและองคประกอบ
ของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอรโมน การ
ยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
4031301 สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา กายวิภาค
สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ
การรวบรวม
และเก็บตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม
4032601 จุลชีววิทยา
3(2-3)
Microbiology
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต
การจําแนกประเภทสัณฐานวิ ทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุการ
ควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การ
สุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม
4032401 พันธุศาสตร
3(2-2)
Genetics
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การ
คาดคะเนผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม
การจํ าลองของสารพั น ธุ กรรม ยีน เชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน (Gene Lingkage and
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Recombination) เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลแผลลีส การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับจีน และระดับโครโมโซม
พัน ธุ
วิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส
3. กลุมวิชาเฉพาะดาน
3.1 บังคับเรียน 22 หนวยกิต
5001102 หลักพืชศาสตร
3(2-2)
Principles of Plant Science
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญของราก
ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของ
พืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและ
พัฒนาการของพืช การจําแนกประเภท พืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและและ
วิ ธี การปลู ก พื ช แบบต าง ๆ หลักการบํารุ งรักษา หลั กการขยายพัน ธุแ ละปรั บปรุง พัน ธุพื ช
หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และฝกปฏิบัติงานตาม
เนื้อหา
5003302 ผลผลิตเกษตรเพื่อการคาระหวางประเทศ
Agriculture Product for International Trade
โครงสรางการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย องคประกอบที่สําคัญใน
การส ง ออกสิ น ค า เกษตร การค า ระหว า งประเทศและองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง
มาตรการที่ สํ า คั ญ ในการส ง ออก มาตรฐานสิ น ค า เกษตร เพื่ อ การส ง ออก
ขอกําหนดและเงื่อนไขของประเทศผูนําเขา แนวโนมและศักยภาพในการสงออก
สิน คาเกษตร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
โดยไมกระทบ
สิ่งแวดลอม การใชพื้นที่ใหคุมคาและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

3(2-2)

5004902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
Special Problems in Agriculture

3(3-0)

การคนควาปญหาการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน รายงานคนควาของนักศึกษา จาก
การทดลองด า นต า ง ๆ หรื อ การทดลองจากสิ่ ง ประดิ ษ ฐ รวมถึ ง ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น หรื อ
ดําเนินการวิจัย หรือออกแบบสอบถามบุคคลตาง ๆ
5004202 วิธีวิจัยทางการเกษตร
3(2-2)
Research Methodology in Agriculture
ความรูพื้นฐานในการวิจัย กระบวนการวิจัย การวิจัยแบบสํารวจ การวิจัยแบบวางแผนการ
ทดลอง วิธีการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ การสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหผลการทดลอง การเขียนรายงาน
ผลการวิจัยทางการเกษตรและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5004904 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3)
Seminar in Agriculture
การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ รวมถึงปราชญชาวบาน การ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ รวมทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานการเกษตรของประเทศไทย และ
หรือของตางประเทศ
5011101 ปฐพีวิทยา
3(2-2)
Soil Science
ความสําคั ญของดิ น การกํ าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุ
อาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน
การอนุรักษดินและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทยและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-2)
Principles of Animal Science
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว
กับสภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการเลี้ยง
สัตว พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะตาง ๆ
อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารม
สัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีที่
จําเปนในการเลี้ยงสัตวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5121101 งานชางเกษตร
3(2-2)
Farm Mechanics
ความเปนมาและความสําคัญของการพัฒนาเครื่องมือชางเกษตร ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับ
งานชางโลหะ ชางไม ชางปู น ชางไฟฟา และเครื่องจักรกล โรงงาน การบํารุงรักษา ความ
ปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโรงงานและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
3.2 เลือกรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3(2-2)
Geographic Information System
แหลงขอมูลและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติดานภูมิศาสตร ไดแก ขอมูลดาน
กายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม ประชากร ด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ หรื อ ใช ค อมพิ ว เตอร เทคนิ ค
การประยุกตไปใช การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่อยางมีระบบและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
4051301

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Meteorology
ประวัติและบทบาทของวิชาอุตุนิยมวิทยา องคประกอบอุตุนิยมวิทยา
การ
หมุ นเวี ยนของอากาศ ป จจั ยองคประกอบฟาอากาศและอิ ทธิพลของแตละปจจัย ที่มีตอการ
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เจริ ญเติ บโตและพั ฒ นาการของพื ช การวิ เคราะห และแปลข อมู ล ฟ าอากาศเพื่ อการผลิ ต
ทางการเกษตร ผลของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตอการเกษตร ความสมดุลของพลังงานและ
อุณหภูมิของโลก
5001104

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3(3-0)
Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร การประยุกตใชสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร

5001304

บอนไซและการจัดสวนถาด
3(1-4)
Bonsai and Dish Garden
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องไม บ อนไซและสวนถาด ประวั ติ
ความเปนมาของไมบอนไซและสวนถาด องคประกอบทางศิลปะรูปแบบการปลูกไมบอนไซและ
สวนถาด ประเภทและพั นธุ พื ชที่ ใช ปลู กไม บอนไซและสวนถาด วั สดุ อุ ปกรณ ในการปลู ก
ไมบอนไซและสวนถาด วิธีการปลูก การดูแลรักษาและการตัดแตงกิ่ง แนวทางการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการประเมินราคาไมบอนไซและสวนถาด การจัดประกวดและวิธีการตัดสินไมบอน
ไซและการจัดสวนถาดและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5002108

เกษตรยั่งยืน
3(2-2)
Sustainable Agriculture
ความหมายและความสําคัญของเกษตรยัง่ ยืน รูปแบบตาง ๆ ของเกษตรยั่งยืน ระบบเกษตร
ที่นําไปสูเกษตรยั่งยืน ไดแก การอนุรักษดินและน้ํา การปรับสภาพดิน ระบบเกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วนเกษตร เกษตรอินทรียและเกษตรธรรมชาติ
และฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5002203

การสํารวจสภาวะทองถิ่นเพื่อสรางงานอาชีพเกษตร
3(1-3)
Community Studies for Innovation of Agricultural
Occupation
ความเปนมาและความสําคัญของการสํารวจ ประเภทของการสํารวจ หลักและวิธีการ
สํารวจ การสํารวจสภาวะทองถิ่นกับการสรางงานอาชีพเกษตร พฤติกรรมและ
ความ
ตองการของผูบริโภคตอผลิตผลทางการเกษตร การรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อสรางอํานาจใน
การตอรอง การตลาดและการจัดจําหนายและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5003102

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2)
Plant Growth Regulating Chemicals
ความเปนมาและความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประเภทและชนิด
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบ
ตางๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารที่มีตอสภาวะแวดลอมและฝก
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ปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5003103

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2)
Post Harvest Technology
ความสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บ
เกี่ยวและปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน การปองกันกําจัดโรคและแมลงหลัง
การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีทางการเก็บเกี่ยวสมัยใหมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5003108

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
3(2-2)
Agricultural Biotechnology
ความหมาย ความสํ าคั ญของเทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร การใช เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
เพื่อการขยายพันธุและการคัดเลือกพันธุพืชและสัตว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การทําแผนทีย่ ีน
สําหรับการคั ดเลื อกพันธุ พืชและสัตว การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสรางเอกลักษณทาง
พันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการปรับปรุงพันธุพืชและสัตวและฝกปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหา

5004106

การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-2)
Crops Improvement
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะและอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมตอการแสดงออกของพืช หลักวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงพันธุพืชทั้งสองชนิด
ผสมตัวเอง และผสมขาม การปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานตอโรคและแมลง การปรับปรุง
พั นธุ พื ชให มี ความต านทานต อสภาพแวดล อมที่ ไม เหมาะสม การนํ าเทคโนโลยี ชี วภาพมา
ประยุกตใชในงานปรับปรุงพันธุพืช การคัดเลือกเมล็ดพันธุแ ละฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5004107

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช
3(2-2)
Seed Technology
ความหมายของเมล็ด กําเนิด รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด ความสําคัญ
ของเมล็ดตอการเกษตรกรรม ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิต องคประกอบทางเคมี
การงอก การพักตัว และวิธีการแกการพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดานความ
บริสุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น องคประกอบทางเคมี สภาพที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของเมล็ดและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5004201

การประกวดผลิตผลทางการเกษตร
2(1-2)
Agricultural Product Contest
ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนินงานและการ
จัดการประกวด การเตรียมผลิตผลทางการเกษตรเขาประกวด หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสิน
ผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ ในการประกวดผลิตผลเกษตรและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5004501

กฎหมายการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Law
ภารกิจของรัฐตอการเกษตร บทบาทของรัฐในการเกษตรดานตาง ๆ ทั้งดานการผลิต ทุน
การตลาดและการรวมกลุ มของเกษตรกร มาตรการในทางการกฎหมายที่ รัฐนํ ามาใชในการ
แก ป ญหาและทํ าภารกิ จทางการเกษตร โดยนําตั วอยางกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายที่ดิ น
กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายกักกันพืช
กฎหมายเกี่ยวกับพันธุสัตวและโรคระบาดสัตว กฎหมายเกี่ยวกับพันธุพืช กฎหมายเกี่ยวกับปุย
กฎหมายเกี่ยวกับทุนการเกษตร กฎหมายกองทุนสงเคราะหเกษตรกร กฎหมายกองทุนฟนฟู
เกษตรกร กฎหมายการตลาด สินคาเกษตรลวงหนาและอื่นๆ มาอธิบายถึง การใชกฎหมายเพื่อ
ทําภารกิจทางการเกษตร รวมถึงอํานาจของเจาหนาที่รฐั ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามกฎหมาย
นั้น

5013201

ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2)
Soil Fertility
ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเปนประโยชน ความสัมพันธ
ของธาตุอาหารต อการเจริ ญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดิน
การ
ปรับปรุงดิน ปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการแกปญหาและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5013602

การจัดการดินและน้ํา
3(2-2)
Soil and Water Management
ความสํ าคั ญของการจั ดการดิ นเพื่ อการอนุ รั กษ ดิ นและน้ํ า ป จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต อการ
พังทลายของดิน ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช การควบคุมความเสื่อมโทรมของดินโดย
การวางแผนการปลูกพืช เพื่ อรักษาความอุดมสมบูรณของดินและน้ําและฝกปฏิบัติงานตาม
เนื้อหา

5021502

พืชไรเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Field Crops
ความสําคัญของพืชไรเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร หลักการปลูกและดูแลรักษาพืช
ไรเศรษฐกิจ การปลูกขาวและพืชไรเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ตัวอยางพืช
ที่ควรสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจ ประโยชนและหลักการพิจารณาพืชไรเศรษฐกิจเปนระบบไรนา
สวนผสม เพื่อยกระดับรายไดของเกษตรกรและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5022506 พืชพลังงานทดแทน
3(2-2)
Substituting Crops
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของพืชพลังงานทดแทน ชนิดของและการจัดการพื้นที่ปลูก
พืชพลังงานทดแทน ไดแก สบูดํา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวานและพืชอื่นที่
ไดรับการแนะนํา ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา
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การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว มาตรฐานการแปรรูป พืชพลังงานทดแทนเพื่อจําหนายและ
ฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5022603

อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว
3(2-2)
Feeds and Forage Crops
ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบที่ใช เปนอาหารสัตว
สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน อุตสาหกรรม
อาหารสัตว พ.ร.บ. อาหารสัตว โรคขาดอาหารของสัตว การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรคุณคาทางอาหาร การปลูกและการจัดการทุงหญาและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการรักษา
การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การเก็บรวบรวม ตัวอยางพืชอาหารสัตวชนิดตาง ๆและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5032202

การผลิตผัก
3(2-2)
Vegetable Production
ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก ผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ การจําแนกและการแบง
ชนิดของพืชผัก การสํารวจความตองการตลาดผัก การเลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการทําเปน
การคาหรืออุตสาหกรรม การเลือกพื้นที่ และสภาพแวดลอมในการผลิตผัก เมล็ดพันธุผัก การตรวจ
สอบการงอก และวิธีเรงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การคัดเลือกพันธุ ปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว เทคนิคการ
ปลูกผักโดยไมใชดิน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหอ การตลาด และการจัดจําหนาย
และการจัดทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5032303

การผลิตไมดอกไมประดับ
3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants Production
ประโยชนและความสําคัญของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของ
ไมดอกไม
ประดับ ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณที่ใชปลูก วิธีการปลูก การดูแลรักษา
และการปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัด
จําหนายและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033206

การผลิตเห็ด
3(2-2)
Mushroom Production
ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด
การจัดแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด
ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ
การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ดและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5033302

การเพาะเลี้ยงกลวยไม
2(1-3)
Orchid Culture
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของกลวยไม สกุล
ของกลว ยไมที่นิย มเลี้ย งป จจั ยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัส ดุอุปกรณ การ
ขยายพันธุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาและอุปสรรคในการปลูก
กลวยไม การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนายและการสงออกและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033404

การผลิตไมผล
3(2-2)
Fruit Production
ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล การออกดอกและ
สรีรวิทยาการออกดอก การติดผลและสรีรวิทยาของการติดผล การสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก
การเลือกชนิดพันธุไมผลทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละความตองการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูก
ไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุงไมผล วิธีการขยายพันธุที่เหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การ
เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการจําหนายผลิตผลและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033504

หลักการขยายพันธุพืช
3(2-2)
Principles of Plant Propagation
อุ ป กรณ แ ละการเตรี ย มสถานที่ ใ ห เ หมาะสมกั บ การขยายพั น ธุ พื ช ประโยชน แ ละ
ความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืช
โดยวิธีการตาง ๆ การดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุพืช ปฏิบัติการ
ขยายพันธุพ ืชแบบตาง ๆ การดูแลรักษา และการจัดการสถานเพาะชําและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033505

การจัดสวนและการตกแตงสถานที่
3(2-2)
Landscape Gardening
ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการจั ด สวนและตกแต ง ส ถานที่ ประวั ติ ก าร
จัดสวน ทฤษฏีและองคประกอบทางศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทและ
หลักการของการจัดสวน องคประกอบของการจัดสวน การดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและ
พันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน การบํารุงรักษาสวน การคํานวณคาใชจายในการจัด
สวนและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5034102

สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
Medicinal Plants and Spices
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องสมุ น ไพรและพื ช เครื่ อ งเทศ
ตั ว อย า งสมุ น ไพรและพื ช เครื่ อ งเทศที่ สํ า คั ญ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การ
จําหนายและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5034501

การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย
2(1-2)
Packaging and Marketing
ความสําคัญของการบรรจุหีบหอ ลักษณะของผลิตผลที่จะบรรจุหีบหอ รูปแบบของการบรรจุ
และการจั ดจํ าหน าย ป ญหาและข อเสนอแนะในการบรรจุ หี บห อและการจั ดจํ าหน ายและฝ ก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5034502

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความเหมาะสมและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหองปฏิบัติการ
เครื่องมือ อาหาร ชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และอวัยวะของพืชและฝกปฏิบัติงานตามเนือ้ หา

5041102

การผลิตสัตวปก
3(2-2)
Poultry Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชน และความสํ าคัญ ของสัตวป ก ป ญหาและแนวทางแก ปญหาเกี่ย วกับสั ตวป ก
ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีก ารเลี้ยงที่ดี
อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการบําบัดโรคสัตวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5041201

การผลิตสัตวเล็ก
3(2-2)
Small Animal Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวเล็ก ปญหาและแนวทางแกไขการเลี้ยงสัตวเล็กใน
ประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวเล็ก การคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ
วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การตอน การปองกันและรักษาโรคและฝกปฏิบัติงานตาม
เนื้อหา

5041301

การผลิตสัตวใหญ
Livestock Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวใหญ เชนโค กระบือ การผลิตและ
แนวทางแกไขปญหา การเลี้ยงสัตวใหญในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวใหญ
การคั ดเลื อก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให
อาหาร การตอน การปองกันและบําบัดโรคและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5042104

การผลิตไกเนื้อ
3(2-2)
Broiler Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกเนื้อ ประเภทและพันธุของไกเนื้อ โครงสรางและ
องคประกอบของไกเนื้อ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกเนื้อ การเลี้ยงดู อาหารและการ
ใหอาหาร การคัดเลือก การขยายและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การปองกันและการ
บําบัดโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042105

การผลิตไกไข
3(2-2)
Layer Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชน และความสํ าคั ญของการเลี้ยงไก ไข ประเภทและพันธุ ของไก ไข โครงสร างและ
องคประกอบของไกไข ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกไข การคัดเลือกพันธุ การขยาย
และปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการ
รักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิตและบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042201

การผลิตสุกร
3(2-2)
Swine Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุสุกร การคัดเลือกพันธุแ ละการ
ปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตาง ๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะตาง ๆ อาหาร
สุกร การทําทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางใน
การแกปญหาสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042301

การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพัน ธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน
อาหารและการใหอาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําประวัติ การจดบันทึก
ตาง ๆ การตลาดโคเนื้อและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042303

การผลิตกระบือ
3(2-2)
Buffalo Prodcution
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงกระบือ พันธุกระบือ หลักและวิธีการคัดเลือกและ
ผสมพันธุกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงกระบือ การใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล
การทําผลิตภัณฑกระบือ การตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5042304

การผลิตโคนม
3(2-2)
Dairy Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคนม อุปกรณและโรงเรือน การเลี้ยงดูโคนม จัดการฝูงโคนม
โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานม การจดสถิติและการทําบัญชี การตลาดโคนม
และฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042401

โภชนศาสตรสัตว
3(3-0)
Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตาง ๆ ความจําเปนของสารอาหาร
และกระบวนการในรางกายสัตวที่จะเปลี่ยนสารอาหารใหเปนประโยชนแกตัวสัตว

5042504

การผสมเทียม
3(2-2)
Artificial Insemination
วิชาบังคับกอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพันธุ การเตรียม
และการเก็บรักษาน้ําเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน ประสิทธิภาพของการผสมเทียม
สรีรวิทยาของการสืบพันธุ อาหารและกระบวนการสืบพันธุ โรคและปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสืบพันธุ การรีดน้ําเชื้อ การตรวจ คุณภาพน้ําเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บ
รักษาน้ําเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจนการผสมติดจากการผสมเทียมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5043105 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3(2-2)
Incubation and Hatchery Management
เอ็มบริโอของสัตวปก หลักและการปฏิบัติในการฟกและการจัดการ การเก็บรักษาไขฟก
การคัดเพศลูกสัตวปก การเลี้ยงดูสัตวปกในระยะแรก การทําพันธุประวัติของสัตวปกและการ
ขนสงลูกสัตวปกและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5043401 โภชนศาสตรสัตวปก
3(2-2)
Poultry Nutrition
วิชาบังคับกอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ระบบการยอยอาหารของสัตวปก การศึกษาความตองการพลังงาน โปรตีน คารโบไฮเดรต
ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตวปก การ
ยอยอาหาร และการดูดซึมอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต ไขมันและกรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตร
อาหารสําหรับสัตวปกและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5043402 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
3(2-2)
Monogastric Nutrition
ระบบการยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยว การศึกษาความตองการ พลังงาน โปรตีน
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและ การใหผล
ผลิ ต การย อยอาหาร และการดูดซึมอาหารจําพวกคารโ บไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโ น การ
คํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวกระเพาะเดี่ยวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5043404 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-2)
Ruminant Nutrition
ระบบการยอยอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง กระบวนการทางสรีรวิทยา กระบวนการทาง
เคมี และการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ที่เ กี่ย วข อ งกั บการใช อาหารใหเ ป น ประโยชน ตอ รา งกาย
ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินความตองการ คุณคาอาหาร ความตองการ การ
คํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวใหญชนิดตาง ๆและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5043503 การจัดการของเสียจากสัตว
3(3-0)
Animal Waste Management
วิชาบังคับกอน : 4021107 เคมีอินทรียพื้นฐานและ 4032601 จุลชีววิทยา
ของเสียและสิ่งเหลือใชจากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมาดัดแปลงให
เปนประโยชน
5043507 การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
3(2-2)
Integration of Livestock Enterprises
การเลี้ยงสัตวรวมกัน เพื่อการเกื้อกูลตอกันและกัน หรือกับงานเกษตรอยางอื่น อัตราการเลี้ยง
แบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใชสมทบ การผลิต การจัดการ วงจรการผลิต ตนทุน
การผลิตและการจําหนวยและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
3(2-2)
Feed Analysis
วิชาบังคับกอน : 5022603 อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว และ 4021107 เคมีอินทรียพื้นฐาน
ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะหคุณ ภาพอาหาร
สัตวโดยใชกลองจุลทรรศน และการวิเคราะหคุณภาพของอาหารแบบตาง ๆและฝกปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหา
5044403 สารพิษในอาหารสัตว
3(3-0)
Feed Toxicity
วิชาบังคับกอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลายสารพิษในอาหาร การ
ตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว ลักษณะอาการของสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ การแกไขและการ
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ปองกันรักษาสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ
5044407 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-2)
Meat and Meat Products
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว การ
บรรจุหีบหอ การจัดการตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5044408 น้ํานมและผลิตภัณฑนม
3(2-2)
Milk and Milk Products
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การเก็บรักษาน้ํานม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ การตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5044409 ไขและเนื้อไก
3(2-2)
Egg and Chicken Meat
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางและองคประกอบของไขและเนื้อไก การเก็บรักษาไขและเนื้อไก การแปรรูปไข
และเนื้อไก การตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5044501 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0)
Animal Breeding
วิชาบังคับกอน : 4032401 พันธุศาสตร
หลักพื้นฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของสัตว โดยเนนการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณคาอัตรา พันธุกรรม ระบบการผสมพันธุ
และประมาณคาของพอพันธุและแมพันธุ
5051104 โรคและสุขาภิบาลสัตวเลี้ยง
3(2-3)
Diseases and Sanitation of Domestic Animals
กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่สําคัญของสัตวเลี้ยง อาการของโรค การตรวจวินิจฉัย
และการปองกันกําจัดโรคตาง ๆ การสุขาภิบาลสัตว การทําความสะอาด อุปกรณและเครื่องมือ
ตาง ๆและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
3(2-2)
Animal Anatomy and Physiology
วิชาบังคับกอน : 4031301 สัตววิทยา
โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ในรางกายสัตวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5061106 หลักการประมง
3 (2-2)
Principles of Fisheries
ประโยชนและชนิดของสัตวน้ํา ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การประมงในประเทศไทย หลักการ
เพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ าเบื้ องต น การขยายพั นธุ การเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ า การสงวนรั กษาพั นธุ สั ตว น้ํ า
พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือจับสัตวน้ําและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5062201 การเพาะพันธุปลา
3(2-2)
Fish Breeding
หลักการ วิธีการและดําเนินการคัดเลือก การเลี้ยงพอแมพันธุปลาการเพาะพันธุปลาดวยวิธีตาง
ๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5063204 การเลี้ยงปลาน้ําจืด
3(2-2)
Fresh Water Fish Raising
การเลี้ยงปลาน้ําจืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลา
สวาย ปลาดุ ก ปลาช อ น ปลาบู เป น ต น การเลื อ กทํ า เล การเตรี ย มบ อ ขนาดและอั ต รา
ปลอยปลา การใหอาหาร การปองกันและกําจัดศัตรูและโรคปลา ตนทุนการผลิต การตลาดและการ
ทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5072402 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-3)
Principles of Agricultural Products Preservation and Processing
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการถนอมและการแปรรู ป ผลิ ต ผลทางการเกษตร
ให เป นผลิ ตภั ณฑ อาหาร ป จจั ยต าง ๆ ที่ ทํ าให ผลิ ตผลบู ดเน าเสี ยหาย การควบคุ ม และป องกั น
หลั กการถนอมอาหาร เทคนิ คและวิธีการแปรรู ปอาหาร ประเภทต าง ๆ วิ ธีทําผลิตภั ณฑอาหาร
แบบตาง ๆและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5082101 การปองกันและกําจัดศัตรูพืช
3(2-2)
Plant Pests and Crop Protection
ความสําคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทางปองกันศัตรูพืชแตละ
ประเภท การควบคุมและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการทางเขตกรรม วิธีกล ฟสิกส เคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี
และกฎหมาย ข อ ปฏิ บั ติ ต า ง ๆ เพื่ อ ความปลอดภั ย ต อ ชี วิ ต สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มในการ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
2(1-2)
Conservation of Forest Resources
ความหมายของการอนุ รั กษ ความหมายของทรั พยากรธรรมชาติ ประเภทของธรรมชาติ
ความสําคัญของปาไม การจําแนกชนิดของปาไมในประเทศไทย นิเวศวิทยาของปาไม การปลูกสราง
สวนปา การดูแลรักษาผลิตภัณฑปาไม กฎหมายเกี่ยวกับปาไม หนาที่ของสถาบันที่เกี่ยวของกับการ
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ปาไม บทบาทของนักศึกษาตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5121202 เครื่องจักรกลการเกษตร
3(2-2)
Farm Machinery
ชนิดและประเภทเครื่องยนต ระบบการทํางานของเครื่องยนตสองจังหวะและสี่จังหวะ
สวนประกอบและหนาที่ที่มีความสัมพันธในเครื่องยนต การใส การถอดประกอบ ซอมแซม การ
บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของและการแกไขเครื่องยนต การขับเคลื่อนพาหนะ การเลือกใช
เครื่องจักรกลทุนแรง เครื่องเตรียมพื้นที่ เครื่องปลูก เครื่องเก็บเกี่ยวเครื่องนวดและฝกปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหา
5122501 การกอสรางในฟารม
3(2-2)
Farm Structures
หลักการและวิธีการวางผังฟารม การอานและเขียนแบบอาคารฟารม การเลือกวัสดุ และ
การประมาณราคาค า ก อ สร า ง ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ในการก อ สร า งฟาร ม
งานปูนและคอนกรีต งานประปา งานบัดกรี งานทาสีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5122504 การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Plane Surveying for Agriculture
ความสํ า คั ญ และประเภทของการสํ า รวจเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ใ นการสํ า รวจรั ง วั ด
การหาคาความแตกตางของพื้นที่ (Differential) การวัดระดับชั้นของดินในแนวดิ่ง (Profile leveling)
การทําแผนที่ โดยอาศั ยค าองศาที่วัดในแนวราบ (Transverse) การคํานวณพื้นที่ การทําระดับชั้น
ความสูง (Contour) การออกแบบ การปรับพื้นที่ (Land grading) การวัดเพื่อวางแนวคลองทอสงน้ํา
ถนนในฟารมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5133104 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ความสํ าคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาของงานสงเสริม
การเกษตร หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผล ปญหาอุปสรรคใน
การสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข การเขียนขาวเกษตร การเขียนโครงการเกษตร
4. กลุมวิชาชีพ (วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
4.1) บังคับเรียน 1 รายวิชา
5003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Internship in Agriculture
การจั ดให มีกิ จกรรมเพื่ อเตรี ยมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ วิชาชี พ
เกษตรศาสตร ในด านการรั บรู ลั กษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู เรียน
ให มี ความรู ทั กษะ เจตคติ แรงจู งใจ และคุณลั กษณะที่ เหมาะสมกับวิ ชาชีพ โดยการกระทํ าใน
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สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพทางการเกษตร
4.2) เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
5004801 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร
5(450)
Professional Internship in Agriculture
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรศาสตร ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด จนทําให
เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการ
ฝกประสบการณวิชาชีพแลว
5004807 สหกิจศึกษาดานการเกษตร
6 (540)
Co-operative Education in Agriculture
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพทางดานการเกษตรเต็มเวลา ณ สถานที่ที่สาขาวิชาเห็นชอบ มีการ
นําเสนอรายงานดานวิชาชีพ ที่ไปปฏิบัติเปนหลักฐานวาผานสหกิจศึกษาดานการเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

วิชาในหมวดเลือกเสรีใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเรียนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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